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1. “I Dërguari salAllahu alejhi ue selem në udhëtim qëndronte në fund të 

karvanit, në mënyrë që ta ndihmonte të dobëtin, apo të merrte ndonjë që 

të hipte bashkë me të në kafshën e vet dhe bënte dua për ta.” Nr. 2120. 

 

2. I thanë: “ i Dërguar i Allahut! Cili është më i miri prej njerëzve?” Tha: “Çdo 

njeri me zemër të pastër dhe që e thotë të vërtetën.” E pyetën se çfarë ka 

si qëllim me fjalën “zemër të pastër”, tha: “I devotshmi, i kulluari, i cili nuk 

ka gjynah në të, as padrejtësi, as smirë dhe as zili.” Nr. 948. 

 

3. "E mallkoftë Allahu atë që kryen veprën e popullit të Lutit! 

 E mallkoftë Allahu atë që kryen veprën e popullit të Lutit! 

   E mallkoftë Allahu atë që kryen veprën e popullit të Lutit!” Nr. 3462. 

 

4.  "E mallkoftë Allahu atë i cili e pengon të verbrin nga rruga!" Nr. 3462. 

 

5. "Allahu e mallkoftë atë që bën amoralitet me kafshën!" Nr. 3462. 

 

6. “Nuk është besimtar i mirë ai njeri komshinjtë e të cilit nuk janë të qetë 
prej papastërtive dhe dëmeve prej tij.” Nr. 2181. 

 

7. “Nuk ka ndonjë vepër e cila është bindje ndaj Allahut duke e pasur 
shpërblimin më të shpejtë, sesa mbajtja e lidhjeve farefisnore. Nuk ka 



diçka tjetër që e ka dënimin më të shpejtë, sesa padrejtësia dhe 
ndërprerja e lidhjeve farefisnore.” Nr. 978. 

 

8. “Nuk është prej nesh ai i cili nuk e mëshiron të voglin dhe nuk e respekton 
të moshuarin.” Nr. 2196. 

 

9. “I Dërguari salAllahu alejhi ue selem pa pështymë të hedhur në murin që 
ndodhej në drejtimin e Kibles së xhamisë. U zemërua aq sa fytyra iu skuq. 
Erdhi një grua prej Ensareve dhe e pastroi atë, e në vend të saj vendosi erë 
të mirë. I Dërguari salAllahu alejhi ue selem tha: “Sa e mirë është kjo 
vepër!” nr. 3050. 

 

10.  “Nuk është mendjemadh ai i cili ha ushqim bashkë me shërbëtorin, 
qarkullon hipur mbi gomar dhe mjel delen e tij.” Nr. 2218. 

 

11. Vdekja e fëmijës në mosh të vogël Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i 
pyet: "Cilin e konsideroni njeri steril?" Thanë: "Atë që nuk i lindin fëmijë." 
Tha: "Nuk kam për qëllim të tillët, ngase realisht steril i vërtetë 
konsiderohet ai të cilit nuk i ka paraprirë asnjë nga fëmijët e tij (për në 
botën tjetër)." Silsiletu sahiha, nr. 3406.* 

*Këtu theksohet vlera e madhe që ka ndërmjetësimi i fëmijës i cili vdes në moshë 
të vogël për prindin e tij, i cili bën durim për këtë sprovë. 

 

12.  Aisha radijAllahu anha: "Kur Profetit salAllahu alejhi ue selem i vinte 
ndonjë lajm i pakëndshëm në lidhje me dikë, nuk thoshte: "Pse filani ka 
thënë këtë...", por thoshte: "Pse disa njerëz e thonë këtë e këtë?!” Nr. 
2064. 

 

 



13. "Njeriu nuk vepron diçka më të mirë sesa namazi, pajtimi mes njerëzve 
dhe morali i mirë."  Nr. 1448. 

 

14.  Aisha radijAllahu anha: “Nuk ka pasur diçka më të urryer tek i Dërguari 
salAllahu alejhi  ue selem sesa gënjeshtra.”  Nr. 2052. 

 

15.  “Nuk ka njeri që e sheh veten si të madhërishëm dhe krekoset me ecjen e 
tij, që nuk e takon Allahun duke qenë i zemëruar me të.” Nr. 2272. 

 

16.  “Nëse dy njerëz duhen për hir të Allahut kur janë larg njeri-tjetrit, më i 
dashuri prej tyre tek Ai është ai që e do vëllanë e tij më shumë.” Nr. 3273. 

 

17.  I thanë: “O i Dërguar i Allahut! Nëse jam i varfër dhe nuk kam çfarë të jap?” 
tha: “Urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja!” Nr. 2669. 

 

18.  “Ai që tregohet i thjeshtë, modest për hir të Allahut, Allahu do ta 
lartësojë atë.” Nr. 2328. 

 

19.  “Atij që i del një thinjë në rrugën e Allahut (në Islam), i bëhet dritë në 
Ditën e Gjykimit.” Nr. 3371.  

 

20.  “Ai që e zbulon perden e derës së dikujt dhe e hedh shikimin në atë 
shtëpi para se t’i jepet leja për të hyrë dhe shikon auretin e banorëve të 
saj, ai ka vepruar diçka të ndaluar që nuk i lejohet ta bëjë këtë. E nëse në 
momentin që shikon në këtë mënyrë, i del dikush dhe e qëllon në sy, nuk 



do e qortoja për veprën e tij (goditjen). Nëse dikush kalon pranë një dere 
që nuk ka perde dhe nuk është e mbyllur dhe sheh (pa dashje), nuk ka 
gjynah për të, por gjynahu është për banorët e asaj shtëpie.” Nr. 3463.  

 

21.  “Ai që përpiqet dhe punon për të siguruar jetesën për prindërit e tij, 
sigurisht është në Rrugë të Allahut. Ai që përpiqet dhe punon për të 
siguruar jetesën për familjen e tij, sigurisht është në Rrugë të Allahut. Ai 
që përpiqet dhe punon për të siguruar jetesën për veten e tij që ta ruajë 
fisnikërinë dhe ndershmërinë e tij, sigurisht është në Rrugë të Allahut. 
Ndërsa ai që garon me qëllimin e vetëm që ta shtojë pasurinë, sigurisht 
është në rrugë të shejtanit.” Nr. 3248. 

 

22.  “Prindi është porta më e mirë dhe e mesme e xhenetit.” Nr. 914. 

 

23.  “Nuk ka mirësi tek ai person që nuk mikpret (njeri në shtëpi).” Nr. 2434. 

 

24.  “Nuk është më jetim djali nëse arrin moshën e pubertetit dhe nuk është 
më jetime vajza nëse arrin moshën e menstruacioneve.” Nr. 3180. 

 

25.  “Njerëzit do vazhdojnë të jenë në mirësi për aq kohë sa nuk u hynë zilia 
për njëri-tjetrin.” Nr. 3386. 

 

26.  “Nuk i takon besimtarit që të jetë njeri që mallkon të tjerët.” Nr. 2636. 

 



27.  “O Aishe, tregohu e butë, sepse kur Allahu ua do të mirën banorëve të 
një shtëpie, i drejton ata për te porta e butësisë.” Nr. 523. 

 

28.  “Ki frikë Allahun dhe mos nënvlerëso asgjë prej punëve të mira edhe 
sikur të jetë mbushja e një kove uji!” nr. 770. 

 

29.  I thanë: “O i Dërguar i Allahut! Çfarë e shpëton njeriun nga zjarri?”, tha: 
“Besimi tek Allahu.” Nr. 2669.  

 

30.  “Nëse dikush të ofendon apo të turpëron për diçka jo të mirë që e di për 
ty, ti mos e ofendo me diçka jo të mirë që e di për të.” Nr. 770. 

 

31.  “Ushqimi më i mirë tek Allahut, është ai që hanë më shumë persona në 
të.” Nr. 895.  

 

32.   "Njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili është më i dobishëm për 
njerëzit." Nr. 906. 

 

33.  “Kush e përmban zemërimin, Allahu ia mbulon të metat.” Nr. 906.  

 

34.  Një nga pjestarët e fisit Beni Amir transmetohet se kërkoi leje të hynte në 
shtëpinë e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem duke thënë: "A të futem?" 
I Dërguari salAllahu alejhi ue selem i tha shërbëtorit të tij: "Dil dhe i thuaj 
se ai nuk di të kërkojë leje dhe mësoje të thotë: "Esselamu alejkum! A 
mund të hyjë?" Nr. 1170. 



 

35.  Abdullah ibën Mesudi radijAllahu anhu: “Nëse ndonjëri prej jush i kërkon 
diçka Allahut, le ta fillojë lutjen e tij duke e lavdëruar dhe falënderuar Atë 
ashtu siç e meriton, pastaj të dërgojë salavate për Pejgamberin, e më pas 
le të kërkojë atë që do, sepse në këtë mënyrë është më e denjë që lutja të 
pranohet.” Nr. 3204. (Ka gjykimin sikur të jetë hadith). 

 

36.  “Nëse ndonjëri prej jush kërkon leje tri herë dhe nuk i jepet, le të 
kthehet.” Nr. 3474. 

 

37.  “Nëse dy myslimanë ecin së bashku dhe i ndan një pemë, gur apo objekt 
tjetër, le t’i japin selam njëri-tjetrit dhe ta shkëmbejnë atë.” Nr. 3962. 

 

38.   “Nëse ndonjëri prej jush vjen në një mexhlis dhe i hapin vend, le të ulet e 
nëse jo, le të shikojë se ku është më gjerë mexhlisi, aty le të ulet.” Nr. 
1321. 

 

39.  “Nëse ndonjëri prej jush vjen në mexhlis, le të japë selam e nëse do që të 
ngrihet, le të japë selam, sepse selami i parë nuk është më parësor sesa i 
dyti.” Nr. 183. 

 

40.  Seid el Makburi ka thënë: “U ula tek Ibn Umeri e me të ishte një person. 
Ibn Umeri më goditi me dorë në gjoks e më tha: “A nuk e di se i Dërguari 
salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Nëse dy persona janë veçuar, mos u ul 
me ta pa iu marrë leje.” Nr. 1395. 

 



41.  “Nëse ndonjëri prej jush pështynë, mos të pështyjë përpara fytyrës së tij, 
as nga e djathta e tij, por ta bëjë atë në të majtën e tij ose poshtë 
këmbëve.” Nr. 1274. 

 

42.  Ebu Hurejra radijAllahu anhu: “I Dërguari salAllahu alejhi ue selem pa një 
gëlbazë në murin e xhamisë, mori një shkop dhe e pastroi atë.” Nr. 1274. 

 

43.  “Nëse një besimtar e jep fjalën dhe më pas nuk e mban atë, ta dijë se e ka 
amanet.” Nr. 1090. 

 

44.  “Nëse ndonjëri prej jush shikon në ëndërr që e urren, le të kthehet nga 
krahu tjetër, të pështyjë lehtë nga e majta tri herë, le t’i kërkojë Allahut të 
mirën e saj dhe mbrojtjen nga e keqja e saj.” Nr. 1311. 

 

45.  “Nëse ndonjëri prej jush e viziton vëllanë e tij, le të qëndrojë tek ai dhe 
mos të ngrihet pa i marrë leje.” Nr. 182. 

 

46.  “Nëse i luteni Allahut, lutuni duke i pasur shuplakat e duarve të ngritura 
lart e jo shputat e duarve të ngritura.” Nr. 595. 

 

47.  “Nëse dëgjoni ulërimën e qenit natën apo pëllitjen e gomarit, kërkoni 
mbrojtje tek Allahu sepse ata shikojnë atë që ju nuk e shikoni.” Nr. 3184. 

 

48.  “Nëse ndonjëri prej jush teshtinë dhe e falënderon Allahun (thotë 
“Elhamdulilah”), i thoni atij: “Allahu të mëshiroftë (Jerhamukellah)”. Por 



nëse ai nuk e falënderon Allahun, mos i thoni: “Allahu të mëshiroftë!” Nr. 
3094. 

 

49.  “Nëse ndonjëri ngrihet prej vendit të tij dhe kthehet përsëri në të, ai 
është më parësori për vendin e tij.” Nr. 3975. 

 

50.  “Kur të bini për te fjetur, shuajeni kandilat!” nr. 1426. 


